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Organització alumnes i mestres

★ Grups classe estables a EI, PRI i ESO

★ Interacció amb diferents grups bombolla en espais oberts i mascareta

★ Tutor/a com a figura referent

★ Especialitats amb normalitat

★ Suport i EE dins i fora de l’aula
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Organització d’espais

★ Aula ordinària. 

★ Educació Física (aire lliure preferentment i pavelló municipal d’esports)

★ Aules polivalents (gimnàs, sala d’actes, laboratori, vip, tecnologia 

…)ventilació prèvia a un nou ús

★ Acollida de primària: BIBLIOTECA I SALA D’ACTES (entrada porteria)

★ Acollida Infantil: SALA DE PSICOMOTRICITAT (entrada c/ Lourdes)

★ Menjador: aules d’infantil i menjador gran.
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Organització entrades i sortides

Eduació Infantil 9 a 1 
3 a 5

c/ Lourdes

Educació Primària 
1r, 2n i 3r

9 a 1 
3 a 5

c/ Gna Victòria

Educació Primària 
4t, 5è i 6è

c/ Vic

ESO 1r

8 a 13.30
15.10 a 16.40

(excepte dimecres i divendres tarda) 
(dimecres  finalitza a les 14.00)

c/ Vic

ESO 2n c/ Lourdes

ESO 3r i 4t c/ Gna Victòria
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Organització de patis

★ a revisar la previsió d’educació primària segons menus

Educació Infantil De 11.30 a 12.15

Feixetes 
Pati Sorrera

Pista
Camp de futbol

Educació Primària 
De 11 a 11.30

Feixetes 
Pati de Dalt

Pista
Camp de futbol

ESO
 De 10.30 a 11.00

Dimecres de 10.00 a 10.15 i de 
11.45 a 12.00

Pati de Dalt
Pista

Camp de futbol
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Organització de menjadors

★ a revisar la previsió d’educació primària segons nombre de menús

Educació Infantil P3- 12.30
P4 i P5- 13.00

Aules 

Educació Primària 
1r, 2n i 3r
4t, 5è i 6è

1r torn 13.00
2n torn 13.30

Menjador gram

ESO 14.00 Menjador gran
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Gestió de casos positius
A l’entorn escolar, quan es confirmi un cas positiu es farà prova diagnòstica a tots els membres del grup 

de convivència estable. 

★ A les persones amb pauta de vacunació completa que hagin estat contactes estrets se’ls farà un test 

d’antígens (TAR) per automostra supervisada entre els dies 0 i 1 des de  diagnosticar-se  que hi ha un 

cas al grup de convivència estable (GCE) a qualsevol oficina de farmàcia participant al programa de 

test d’antígens ràpids supervisats. Aquestes dades es reportaran al sistema de salut per fer el 

seguiment de l’estudi de casos i contactes.

★ Pel que fa a les persones no vacunades o amb pauta de vacunació incompleta es seguirà la mateixa 

pauta que la població general, és a dir, es farà una PCR entre els dies 4 i 6, preferentment el dia 4 post 

exposició i en un punt centralitzat. Aquestes persones hauran de fer igualment la quarantena de 10 

dies.
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Protocol per alumnes en quarantena

★ Els referents de Salut donaran indicacions al centre de les pautes d’actuació i de 

quarantena. 

★ Les dades personals de l'alumnat són al sistema de salut per fer el seguiment de l’estudi 

de casos i contactes. 

★ L’escola aplicarà el mateix protocol del curs 2020-21 per atendre l’alumnat en quarantena 

per la Covid-19.

★ Des de l’escola s’aplicaran tots els protocols determinats pel Departament 

d’Ensenyament i de Salut.  


